
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Debreceni Egyetem Kossuth Gyakorló Gimnáziuma Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  DEKGYGSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Diáksport egyesület

Gazdálkodási formakód  001

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18370054-1-09

Bankszámlaszám  60600170-11093321-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4029  Város  Debrecen

Közterület neve  Csengő  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4029  Város  Debrecen

Közterület neve  Csengő  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 31 781 22 07  Fax  +36 52 503 953

Honlap  http://www.kossuth-
gimn.unideb.hu/

 E-mail cím  asztalos.jozsef@kossuth-
gimn.unideb.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Asztalos József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 31 781 22 07  E-mail cím  asztalos.jozsef@kossuth-
gimn.unideb.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kovács Balázs +36 70 220 97 23 kovacsbaluba11@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
tornaterme

Debreceni Egyetem DE Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziuma

50 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2012-12-03

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2012-12-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Debreceni Sportcentrum
Közhasznú Nonprofit Kft

4032
Debrecen
Oláh Gábor
utca
5

A Debreceni Kosárlabda Akadémia tagszervezetének sportolói jelentős számban az iskola tanulói,
akiknek felkészülését nevelését segíti a SE.

DEAC Sport Nonprofit Kf 4010
Debrecen
Egyetem tér
1

A Debreceni Kosárlabda Akadémia tagszervezetének sportolói jelentős számban az iskola tanulói,
akiknek felkészülését nevelését segíti a SE.

Ziccer Tigrisek Sport Egyesület 4032
Debrecen
Bartha
Boldizsár utca
12/B

Sportlétesítményt biztosít és segíti a Ziccer Tigrisek fiatal tehetségeinek továbbtanulását.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1,5 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 5,872 MFt 10 MFt

Egyéb támogatás 0,2 MFt 0,8 MFt 1,5 MFt

Összesen 1,2 MFt 8,172 MFt 13,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 2 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,3 MFt 0,3 MFt 0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,8 MFt 1,2 MFt 2,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,2 MFt 2,5 MFt 5 MFt

Összesen 1,3 MFt 6 MFt 11,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 1,3 MFt 4 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 409 869 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 2 633 703 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában 25 osztályban közel 900 fiatal tanul és az oktatási átszervezések kapcsán két általános iskola is jogilag
ide kapcsolódott, ezzel 2000 főre bővült azoknak a száma akik kapcsolatban vannak Egyesületünkkel. Mindhárom intézményben a kosárlabda a legnépszerűbb
sportág és kiemelt támogatást élvez az intézményvezetőknél is. A sportegyesület legeredményesebb szakosztálya a kosárlabda szakosztály. Az elmúlt évtizedben
állandó résztvevői vagyunk a fiú országos döntőknek, ahol több országos bajnoki címet és érmes helyezést értünk el. Leány csapataink is rendre eljutnak a legjobb
nyolc közé különböző korosztályokban. Egyre nagyobb teret hódít az amatőr versenyzés és a B33 játék, melyben nem csak az országos versenysorozatban veszünk
részt, hanem saját bajnokságunk is van. a három iskolában több tucat olyan kosárlabdázó tanul és sportol, akik a Debreceni Kosárlabda Akadémia igazolt játékosaik.
Rájuk kiemelt figyelem jut, mind a tanulásban, mind a képzésben, mely fizikai és technikai különfoglalkozásokat is jelent. Létesítményünk rendre országos döntők,
elődöntők helyszíne, de a mi termünk ad otthon minden alkalommal az MKOSZ Dobd a Kosárba programjának jamboreejainak is. A hivatalos versenyek mellett
iskolán belüli 5:5 elleni és B33 sorozatot is rendezünk. Az elmúlt években önerőből illetve az Akadémiával és a Ziccer Tigrisekkel együttműködve fejlesztettük
eszközeinket (a csarnokunkban edző csapatok szereit, az iskola csapatai is használhatják), de az új pályázatból szeretnénk egy nagyobb volumenű sportszer és
sporteszköz vásárlást eszközölni, melyekben az alapfelszerelések (labdák, jelölők, bóják stb.) mellett speciális erőnléti és sportágspecifikus eszközöket is szeretnénk
vásárolni, javítva ezzel az edzésfeltételeinken illetve a több, mint 10 évvel ezelőtt beszerzett egységes öltözékeinket, mezeket, bemelegítőket megújítani. A kiváló
csarnokunk mellett a sportolók rendelkezésére áll egy szabadtéri kosárlabda és egy salakos futópálya, valamint egy l felszerelt konditerem és a tavaly átadott
kondipark. A tervezetteknek megfelelően felújítottuk az eredményjelzőt, már csak az írósort és a piros fényt kell az új pályázati ciklusban megvalósítani és akkor újra
NB I. B-s hitelesítést kaphat. A létesítményeink és két képzett több évtizedes tapaszlattal rendelkező szakemberünk, az Akadémia két fiatal képzett szakembere
együtt megadja mindazt a háttért, ami szükséges nevelési és szakmai céljaink eléréséhez. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

- 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A sportfejlesztési program időtartama: 2016.07.01-2017.06.30. Az egyesületi sportolók felkészülését már július-augusztustól segítjük létesítményeinkkel és
szakembereink munkájával. Szeptember 1-től pedig az úgy nevezett amatőr sportolókkal is elkezdjük a programunkat. Amatőr sportolóink részére rendszeres
délutáni foglalkozásokat tartunk, akik idén is bejutottak a fiúk között országos bajnoki döntőbe. Az igazolt sportolóknak az órarendbe beépítve az első óra előtt tartunk
egyéni képzést mind a lányok, mind a fiúk részére. Őket a B33-as sorozatra több csapattal is beneveztük, ahol idén a régiós döntőig jutottunk. Tovább szeretnénk
javítani a sporteszközök mennyiségét és minőségét már az évkezdettől. Valamint szeretnénk felújításokat végezni a tornacsarnokban keresztbe 3 pálya fér el, ebből
csak 1 van felszerelve a palánk alatti ütközőkkel, ezeket is bővítenénk illetve a másik négy palánk alá is csináltatnánk a sérülésveszély elkerülése miatt, ami egyben
az érintett területen levő bordásfal rész felújítását is jelenti. A felújításokat szeptember végére szeretnénk befejezni, hogy a bajnoki szezon kezdetére csarnokunk
kiváló állapotba kerüljön felújított eredményjelzőnkkel együtt. Az MKOSZ és a Diáksport Szövetség versenynaptárát figyelembe véve alakítjuk ki mi is a felkészülési
programunkat, és annak megfelelően tervezzük meg saját tornáinkat. Reményeink szerint, ahogy az utóbbi jó pár évben rendre 3-5 csapatunk került országos
döntőbe, bízunk benne, hogy a sikeres szerepléseink folytatódnak, és a tavaszi versenyeken továbbra is gondosan kell egyeztetni az egyesületi edzőkkel a
versenyekre való felkészülés, utazás és versenyeztetés tekintetében, melyeknek költségeit természetesen szeretnénk a pályázatból finanszírozni. A versenyek
befejeztével a délutáni csapatedzéseken is előtérbe kerülnek majd a délelőtti edzésekhez hasonló egyéni képzések és készítjük sportolóinkat a következő évek
próbatételeire, a magasabb korosztályos versenyekre és a felnőtt kosárlabdázásra. Egyesületünk ezzel a programmal kívánja segíteni az iskolánkban kosárlabdázók
fejlődését, a debreceni és a magyar kosárlabda sikerességét. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Ahogy egy országos hírű kiemelt színvonalú oktatási intézmény sportegyesülete, mely ráadásul az ország egyik legnagyobb egyetemének gyakorló iskolájában
működik (ráadásul az idén két gyakorló általános iskola is a Gimnáziumhoz lett rendelve így egy intézménynek számítunk), nem is lehetne más cél, mint a
legmagasabb szintű és teljes körű képzés megteremtése. Egyesületünk célja nemzetközi szintű kosárlabdázók kinevelésének segítése. Ehhez sportolóinknak nem
csak a pályán, hanem azon kívül is teljesíteni kell, hiszen a fizikai adottságok nem elégségesek. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a sportolók pszichés, lelki felkészítésére,
nevelésére, a sportolói életmódra való felkészítésre, az alázatra a sportág és tisztelet a sportág résztvevői számára. A csapataink sikeressége mellett az egyén és az
egyéni képzés kiemelt fontosságát hangsúlyozzuk. A sikeres utánpótlás neveléshez egy jól felépített, rendszerbe foglalt, egymásra épülő munka szükséges. Ezt segíti
elő számunkra a Debreceni Kosárlabda Akadémia illetve az Akadémia alapját képező Ziccer Tigrisek Sport Egyesület, mellyel sportegyesületünk is
együttműködésben áll. Ezáltal a legkisebbekkel elkezdett tudatos munka az Akadémián, egyesületünk hathatós segítséget nyújt számukra. Az edzésprogramunkban
természetesen az életkornak megfelelő kondicionális képzésanyag is szerepel, melynek kialakításakor az MKOSZ részéről kiadott irányelveket követjük. Nagy
figyelmet fordítunk a tehetséges fiatalok beiskolázására illetve a tanulás folytatására a Debreceni Egyetemen, hiszen az intelligencia, az értelem, a gondolkodás
fejlesztése és magas szintje elengedhetetlen ismérve a komoly sportolóknak. A játékos nevelés mellett figyelmet fordítunk azokra a fiatalokra, akik a kosárlabda
további szereplőiben látják a jövőjüket, így többeket a játékvezetés, és többeket az edzői szakma felé irányítottunk, és segítjük az ő tanulási folyamatukat is. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A programnak természetesen társadalmi előnyei is vannak, összetettek, melyek összetettek és hosszú távon megtérülő befektetések. Egy új egészséges "testű" és
gondolkodású generáció kinevelése a cél, akiknek igénye a mindennapi testmozgás, a csapatsport révén az együttműködés, a másokra való odafigyelés, az
alkalmazkodás, a közös célok és az összefogás erkölcsi normái szerint való cselekvés és az egészséges életmód. A program minden társadalmi réteg előtt nyitott,
foglalkozásaink díjmentesek. Nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű fiatalokra, a lehetőséget adva nekik a kosárlabda sportra és az egészséges életmódra. A
társadalom és a gazdaság is elsősorban közép és hosszútávon profitálhat a programból, hiszen a gimnáziumban felnevelkedő generációk, a beléjük fektetett
bizalmat, energiát, pénzt a későbbiekben, mint sikeres felnőttek fogják visszaforgatni a sport és az intézmény irányába. Rövid távon iskolánk közösségének és a
gyermekeken keresztül a szülők és a jelenlegi vállalkozói réteg a sport, konkrétan a kosárlabda mellé állításával érhetjük el azt, hogy minél nagyobb számban űzzék
aktívan a sportágat, jelenjenek meg rendszeresen a lelátókon és sikeres vállalataik, kapcsolataik révén erkölcsi és ,anyagi támogatóik legyen a kosárlabda sportnak.
A jó szakmai munka hatásaként pedig a kinevelt tehetséges élsportolók révén Debrecen újra NB I. A csoportos csapattal büszkélkedhetne, melynek pozitív társadalmi
és gazdasági haszna lehetne, a magyar kosárlabda nemzetközi szintűvé válásával, EB, VB esetleg Olimpiai szerepléssel (bizonyított közgazdasági tény), a magyar
gazdaságra is pozitív hatással lenne. Minden közösségi sikernek, ilyenek a sport sikerek, komoly generáló hatása van egy közösségre, és a sport a XXI. században
kiemelten jelentkezik a befektetések területén. Ahogy mindennek, kockázattal is kell számolni. A támogatási rendszertől a közvélemény eredményt vár el, kézzel
foghatót is, ezért fontos, hogy az egyesületek becsületesen és hasznosan végezzék munkájukat illetve minden szereplőnek törekedni kell a közös sikerek, és a minél
magasabb szintű munka elvégzésére. Emellett gazdasági oldalról fontos, hogy a rendszert fenntarthatónak kell felépíteni, folyamatosan kell bevonni a privát szektort
és a TAO támogatás részarányát folyamatosan csökkenteni a magán támogatások és saját bevételekkel szemben, viszont fontos, hogy ezt nem a támogatások
csökkentésével, hanem reményeink szerint a magánszféra minél nagyobb szerepvállalásával kell elérni.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Eredményjelző bővítés szett 1 1 250 000
Ft

1 250 000 Ft

Sporteszközök Ütköző szivacs palánk alá db 6 125 000 Ft 750 000 Ft

2 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Eredményjelző
bővítés

Az előző pályázati ciklusban a támadóidő mérő órák és az eredménykezelő pultja és a kijelző vezérlése került korszerűsítésre. Utolsó lépésként
pedig a palánk körüli piros fényt és a kijelző felületen helyet kapó, de még nem használatban levő felületen lévő írósor és fényújság kialakítását
tervezzük. A terem adottságai így lehetővé teszik az NB I. B-s minősítést és minden korosztályos mérkőzés és döntő rendezésének lehetőségét.

Ütköző szivacs
palánk alá

A terem teljes kihasználtsággal van igénybe véve, és a délutáni edzéseken a kisebb korosztályok három harmadban edzenek keresztbe és az
oldalpalánkok biztonságosabbá tétele miatt szeretnénk két oldalpalánknál lecserélni, 4 palánknál pedig kialakítani a védő felületet.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

1 395 770 Ft 14 099 Ft 0 Ft 1 409 869 Ft 604 230 Ft 2 000 000 Ft 2 014 099 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 100 0 Nincs

U14 20 80 4 Országos

U16 20 50 4 Országos

U18 10 40 5 Országos

U20 5 15 0 Országos

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 55 285 13
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 200 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 100 000 Ft

Személyszállítási költségek 300 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 300 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 800 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 2 900 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

2 607 366 Ft 26 337 Ft 0 Ft 2 633 703 Ft 292 634 Ft 2 900 000 Ft 2 926 337 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Debrecen, 2016. 07. 19.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Asztalos József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Debrecen, 2016. 07. 19.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 10:06:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 10:06:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 10:07:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 11:51:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Mellékletek

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Kelt: Debrecen, 2016. 07. 19.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 3 200%

Edzőtáborok száma db 0 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

Eredményjelzőfelújítás db 1 -100%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 15 20 33%

U18 fő 30 40 33%

U17 fő 25 40 60%

U16 fő 30 40 33%

U15 fő 20 40 100%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 1 395 770 Ft 14 099 Ft 0 Ft 1 409 869 Ft 604 230 Ft 2 000 000 Ft 2 014 099 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 395 770 Ft 14 099 Ft 0 Ft 1 409 869 Ft 604 230 Ft 2 000 000 Ft 2 014 099 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 607 366 Ft 26 337 Ft 0 Ft 2 633 703 Ft 292 634 Ft 2 900 000 Ft 2 926 337 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 4 003 137 Ft 40 436 Ft 0 Ft 4 043 572 Ft 896 863 Ft 4 900 000 Ft 4 940 436 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

kossuthalairasi2016_1461917188.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2016-04-29 10:06:28)
d28e835f7d644e65568977c423f6bd7b36359da78d5099ad4c544fcfbe282aa7

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

kossuthkivonat2016_1461917175.pdf (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2016-04-29 10:06:15)
936aeae04effe798bf702235c0137b87aa95a854ec634d2cd0ccadac7f4114db

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

utalaskossuth2016_1462182683.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2016-05-02 11:51:23)
c6065abf3dd18f945c6432ea6be976b848146a191733ffb6c8536b568609d893

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)

kossuthkoztartozasmentes_1461917245.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2016-04-29 10:07:25)
0430b68b50ba95b19929c3a395d8535b02270357c4a4a07e86105a15421952d0
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